
Productdetail

Beveiligingsniveau FunctionaliteitenToepassingen

1800 x 1800 mm

900 x 1800 mm

HoriZen® 

Squadra Alu paneel

Privacy Oplossingen
Semi-doorzichtig paneel met verticaal gemonteerde aluminium profielen. 
Voor een modern en discreet privacy- of voortuinpaneel.

TROEVEN

Aluminium
Aluminium paneel met polyestercoating. Licht en toch sterk en corrosiebestendig.  
Geen onderhoud vereist.

Makkelijk te installeren
Licht en heel makkelijk te hanteren & installeren. Een speciaal metalen paalsysteem 
is beschikbaar, met eenvoudig bevestigingssysteem.

Groot assortiment
2 paneelversies zijn beschikbaar:
- Privacypaneel: standaardpaneel van 1800 x 1800 mm
- Voortuinpaneel: standaardpaneel van 900 x 1800 mm
Beide panelen zijn beschikbaar in antraciet en lichtgrijs.
Niet-standaardpanelen kunnen op verzoek gemaakt worden.
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Palen & bevestigingen   
Metalen paal
De panelen worden geïnstalleerd met een eenvoudig 
bevestigingssysteem op met polyester gecoate vierkante stalen 
paal van 70 x 70 mm. 
De paal is beschikbaar 
- in verschillende lengtes voor installatie 

• in beton
• op een vloer (de metalen voetplaat wordt aan de paal gelast) 

 - in 2 standaardkleuren: antraciet en zilver. 

Technische informatie
Panelen
 - Verticale aluminium profielen: 90 x 10 mm
 - Horizontale aluminium profielen (gemonteerd op één zijde van het 

paneel): 15,5 x 50 mm
 - De verticale profielen zijn onzichtbaar op de horizontale profielen 

gemonteerd (schroeven worden bedekt door een ander profiel).
 - Alle aluminium profielen zijn met polyester gecoat, in antraciet of lichtgrijs
 - De panelen zijn semi-doorzichtig en hebben een verschillende voor- en 

achterkant.

Palen
 - Vierkante afgeronde stalen paal: 70 x 70 mm
 - Thermisch verzinkt en met polyester gecoat, antraciet of lichtgrijs
 - Palen voor installatie op een vloer hebben een gelaste voetplaat
 - 10 jaar garantie (cf. ons kwaliteitsbeleid)

Assortiment HoriZen Squadra Alu
Privacypaneel
 - Aluminium paneel, met verticale profielen 
 - Semi - doorzichtig
 - Standaardafmetingen paneel: 1800 x 1800 mm
 - Panelen met niet-standaardafmetingen kunnen op verzoek gemaakt 

worden:
• paneelbreedte: min. 200 - max. 2000 mm
• paneelhoogte: min. 910 – max. 2000 mm

 - Beschikbaar in 2 kleuren: 
• Antraciet
• Lichtgrijs

Voortuinpaneel
 - Aluminium paneel, met verticale profielen 
 - Semi - doorzichtig
 - Standaardafmetingen paneel: 900 x 1800 mm
 -  Panelen met niet-standaardafmetingen kunnen op verzoek gemaakt 

worden:
•  paneelbreedte: min. 200 - max. 2000 mm
•  paneelhoogte: min. 500 – max. 900 mm

 -  Beschikbaar in 2 kleuren: 

ASSORTIMENT HORIZEN SQUADRA ALU PANELEN

Windanker

Toebehoren
 - Roestvrijstalen schroeven en haken om het paneel aan de metalen 

paal te bevestigen.
 - Windanker

Beschikbare 
kleuren

afmetingen paneel
breedte x hoogte

mm

Hoogte van de afsluiting
mm

Combineerbare palen
Metalen palen 70 x 70 mm

Te betonneren
mm

Met gelaste voetplaat
mm

Privacy paneel
antraciet
lichtgrijs

1800 x 1800 1800 2400 1950

Lage afsluiting 900 x 1800 900 1500 1050




